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Edwin Agterhuis: van 
zadelmak tot en met ZZ
Klaarmaken van hengsten, merries en 
sportpaarden
De veelzijdige springruiter Edwin Agterhuis heeft zich ontwikkeld tot een specialist als het gaat om het 

klaarmaken en opleiden van jonge paarden. In het Gelderse Hattem heeft Agterhuis zijn trainingsstal 

Gelderkamp, waar vanaf het begin de focus op jonge paarden heeft gelegen. Het zadelmak maken, klaarmaken 

voor IBOP of merrie- en hengstenkeuringen en het uitbrengen in de springsport behoren allemaal tot de 

mogelijkheden. Een gedegen opleiding voor het paard en een tevreden klant staat voor Edwin Agterhuis voorop 

en dat hij dat telkens weer weet waar te maken, blijkt wel uit het grote aanbod dat hij heeft.
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Bedrijfsreportage

Het fit en fris houden van de jonge paarden 
staat bij Edwin Agterhuis hoog in het vaandel. 
Samen met Cristel Kalf laat hij deze jonge 
paarden kilometers maken langs de IJssel.
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De paarden hebben altijd de grote interesse 
gehad van Edwin Agterhuis. “Mijn vader 
had een melkveebedrijf en na het afronden 
van de Landbouwschool wilde ik daar mee 
verder, maar de paarden wonnen het toch 
van de koeien.” Op zijn veertiende begon 
Agterhuis op stal bij Jan Boeve in het nabij-
gelegen Heerde. “Na schooltijd ging ik daar 
altijd aan het werk om paarden zadelmak te 
maken en aan te rijden. Dat heb ik zo’n vijf 
jaar gedaan en dat was een hele leerzame 
tijd. Daar is ook de samenwerking met 
Gert-Willem van Norel ontstaan, die 
destijds daar zijn paarden zadelmak liet 
maken en voor wie ik nu nog altijd diverse 
paarden op stal heb om te trainen.”

Opgebouwd
Na diverse andere baantjes, onder meer ook 
bij handelsstal Tjumme van Bijsteren, heeft 
Edwin Agterhuis op zijn 20e besloten verder 
te gaan met de paarden, een keuze waar hij 
nog nooit één dag spijt van heeft gehad. 
“Mijn vader was zelf nog volop actief op het 
melkveebedrijf en in die tijd had ik al een 
paar stallen bij huis. Daarnaast huurde ik 
een paar stallen in Wapenveld en thuis 
hebben we het steeds verder uitgebreid. 
Achter op de deel had ik hier toen tien 
boxen en in de andere schuur zeven. Mijn 
vader heeft het melkveebedrijf afgebouwd 
en door de MKZ in 2001 zijn de laatste koei-
en hier vertrokken. We hebben er nog vijf 
boxen bij gemaakt en een wasplaats. De 
aparte schuur met zeven boxen hebben we 
in 2002 afgebroken om plaats te maken 
voor een binnenbak, en vervolgens zijn er 
nog 14 boxen bijgebouwd. In totaal hebben 
we nu 31 boxen, en enkele loopstallen voor 
de jonge paarden en fokmerries”, vertelt 
Edwin Agterhuis. Het bedrijf aan de Hoen-
waardseweg in Hattem beschikt over alle 
gewenste faciliteiten (zie kader) en gemid-
deld staan er zo’n 25 paarden van eigenaren 

in training. Naast Edwin werkt ook de fana-
tieke amazone Cristel Kalf fulltime op het 
bedrijf. “Zij werkt hier zes dagen in de week 
en heeft drie eigen wedstrijdpaarden hier op 
stal staan. Samen met haar breng ik de 
paarden uit op concours.” Momenteel helpt 
er vier dagen in de week een stagiair mee en 
vanaf mei komt er een derde fulltimer in 
dienst. “We hebben eigenlijk altijd de stallen 
vol staan, dus dat brengt genoeg werk met 
zich mee. Daarnaast doet mijn vader hier ’s 
ochtends vaak wat klusjes en hij helpt altijd, 
samen met Cristel, bij het zadelmak maken.” 

Vaste klantenkring
In de loop der jaren heeft Edwin Agterhuis 
een vaste klantenkring opgebouwd, waar-

onder familie Van Norel, Herman Seiger, 
Herman van der Scheer, Van de Lageweg 
en Johan Regterschot. “Ik vind het heel 
belangrijk dat de klant tevreden is. 
Mensen voor wie ik al jarenlang paarden 
klaarmaak weten wat ze aan me hebben 
en vertrouwen daar ook volledig op. Parti-
culiere eigenaren komen wat vaker kijken 
en dan rijd ik de paarden ook altijd even 
voor wanneer ze hem of haar komen 
ophalen, met eventueel nog wat tips zodat 
ze er zich zelf ook goed mee kunnen 
redden. Ik wil altijd goed werk a� everen.” 
Edwin Agterhuis heeft altijd de voorkeur 
gehad voor het opleiden van de jonge 
paarden. “Daar ben ik handig mee, als je 
dat tenminste van jezelf mag zeggen”, 

De faciliteiten
Trainingsstal Gelderkamp van Edwin Agterhuis 
biedt plaats aan zo’n dertig paarden. Het 
bedrijf beschikt over een binnen- en een 
buitenbak, een longeercirkel, weilanden en 
vijf paddocks. De paarden komen dagelijks in 
de trainingsmolen en kunnen worden getraind 
in de fraaie springweide. Voor de fokmerries 
en de jonge aanwas, veelal uit eigen fokkerij, 
zijn er loopstallen en weilanden. 

Een gedegen opleiding voor het paard en een tevreden klant staat voor Agterhuis voorop. In de loop der jaren 
heeft hij een stel vaste klanten aan zich weten te binden voor wie hij de jonge paarden traint, zoals deze Utopie-
dochter Bherna voor Johan Regterschot.

Het bedrijf biedt plaats aan 30 paarden en beschikt onder meer over een springweide, een binnen- 
en buitenbak, een trainingsmolen, een longeercirkel en diverse weilanden en paddocks.
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aantal paarden, maar toch behoort de 
handel niet tot onze hoofdactiviteiten. Dat 
komt ook vooral omdat mijn vaste klanten 
veelal zelf in de paardenwereld zitten en 
daardoor hun eigen contacten hebben om 
de paarden te verkopen”, vertelt Agterhuis. 
Onder de trainingspaarden van diverse eige-
naren bevinden zich ook een aantal jonge 
hengsten. “Ik werk graag met hengsten, die 
passen me goed. Sommige rijd ik tot en met 
de hengstenshows en anderen breng ik in 
de sport uit.” Voor het verrichtingsonderzoek 
maakt Edwin ook met regelmaat paarden 
klaar. Steevast gezeten op zijn springzadel 
stelde hij al menig hengst vakkundig voor, 
waaronder de KWPN-goedgekeurde heng-
sten Amadeus (v.Guidam), Saf� er (v.Stakka-
to), Cover Story (v.Oscar), Uphill (v.Oscar), 
Briljant (v.Uphill), Winningmood (v.Prado), 
Dynamo (v.Andiamo), Oscar (v.Wolfgang) en 
in het meest recente voorjaarsonderzoek de 
aangeleverde Guidam-zoon Easyboy van 
Herman Seiger.

IBOP-toppers
Ook het klaarmaken voor de merrie- en 
hengstenkeuringen behoort tot de moge-
lijkheden bij Edwin Agterhuis. Ieder jaar 
brengt hij zo’n 15 merries voor in de 
IBOP, zowel in de dressuur- als de 
springrichting. “Momenteel heb ik drie 
merries op stal voor de IBOP. Het is een 
goede mogelijkheid voor de eigenaar om 
een inschatting te krijgen in de kwalitei-
ten van zijn merrie. Zelf geef ik vooraf 
wel mijn mening over de slagingskansen 
van de merries, omdat ik het liefst alleen 

maal leuk om te doen, zolang ik ze maar 
wat kan leren. Ik heb nog nooit één dag 
spijt gehad om op deze manier van mijn 
hobby mijn werk te hebben gemaakt. Dat 
is achteraf misschien makkelijk praten, 
maar ik ga elke dag met plezier aan het 
werk en dat is heel veel waard.” 

Eigen fok
Gemiddeld staan er zo’n 25 paarden voor 
eigenaren op stal en daarnaast een aantal 
van Edwin zelf, voornamelijk uit de eigen 
kleinschalige fokkerij. Er wordt gefokt met 
merries van onder andere Jasper, Karandasj, 
Lord Calando, Paci� c, Come On en White 
Star. “We verwachten dit jaar ook een aantal 
veulens, onder meer van Cover Story en 
Saf� er. Dat zijn hengsten die ik van dichtbij 
ken en dat geeft toch veel extra informatie. 
Ik vind het heel mooi om zelf een paar 
veulens te fokken en die vervolgens zelf op 
te leiden voor de sport. Momenteel hebben 
we ook weer een paar eigen fokproducten 
onder het zadel en die worden op den duur 
verkocht. Ik verkoop ieder jaar wel een 

lacht hij. “We hebben hier de paarden 
meestal tot een leeftijd van maximaal zes 
jaar, daarna kunnen ze eventueel naar een 
andere ruiter voor het vervolg van hun 
carrière. Heel af en toe staat er een ouder 
paard op stal, maar hoofdzakelijk hebben 
we hier alleen jonge paarden vanaf drie 
jaar. Ik rijd ze op landelijk niveau en beleef 
daar veel plezier aan. Ruiters die internati-
onaal rijden zijn vaak veel van huis en dat 
is niet te combineren met een stal vol 
jonge paarden. Ik vind het heel leuk om de 
paarden zadelmak te maken en op te 
leiden voor de sport, dus zou ook niets 
anders willen dan de jonge paarden.” De 
ruiter is heel veelzijdig in zijn activiteiten. 
“Eigenlijk is alles hier mogelijk. Van zadel-
mak maken tot landelijk het hoogste 
niveau van de springsport. We maken ze 
klaar voor de IBOP, EPTM, VSN, keuringen 
en jonge paardenwedstrijden zoals Gees-
teren en de VION-Cup. We beleren zowel 
spring- als dressuurpaarden en we maken 
af en toe ook wel Friezen of zelfs Welshjes 
en Ha� ingers zadelmak. Ik vind het alle-

Grand Prix-merrie Pherna uit eigen fokkerij
Jaarlijks fokt Edwin Agterhuis met een aantal merries en de meeste daarvan leidt hij zelf op voor de 
sport. Zijn tot nog toe meest succesvolle fokproduct verkocht hij echter al als jaarling. Deze Pherna 
keur sport-spr (Calvados uit Cerna keur pref v.Tangelo xx) verkocht hij destijds aan Johan Regter-
schot. “Die moeder Cerna kocht ik bij Jan Boeve, waar ik jarenlang na schooltijd heb gewerkt. We 
hebben vijf veulens met haar gefokt, waaronder dus Pherna.” Onder Marc Houtzager en Julia Kayser 
ontwikkelde de vosmerrie zich tot een verdienstelijk Grand Prix-springpaard en voormalig eigenaar 
Regterschot fokte uit haar de KWPN-goedgekeurde hengst Utopie (v.Jacomar), die eveneens op 
Grand Prix-niveau presteert. Pherna wordt nu ingezet voor de fokkerij bij Stoeterij Sterrehof.

Op het bedrijf worden jonge paarden klaargemaakt voor de IBOP, keuringen, EPTM, 
jonge paardenwedstrijden en natuurlijk de sport. Ze worden aan de longe en onder 
het zadel getraind en komen dagelijks in de trainingsmolen. Thuis in de springweide doen de jonge paarden al veel ervaring op.
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huis om op ander terrein te oefenen voor de 
keuring of de IBOP. Een enkele keer doe ik 
het wel met een hele kijkerige, maar normaal 
gesproken is het genoeg dat ze hier in de 
binnen- en buitenbak getraind zijn.” 

Sport
Gemiddeld maakt Edwin Agterhuis zo’n 
twee paarden per week zadelmak. “Ik trek 
er meestal één of twee weken voor uit om 
ze goed zadelmak te hebben en daarna 
rijd ik ze nog even wat verder door, ik wil 
de paarden minimaal een maand op stal 
hebben om goed werk te kunnen a� eve-
ren.” De paarden worden in de sport 
uitgebracht vanaf de BB- tot en met het 
ZZ-springen. “Gemiddeld hebben we zo’n 
15 wedstrijdpaarden op stal, die Cristel en 
ik uitbrengen in de sport. Nu komen daar 
de vierjarigen weer bij, daar beginnen we 
mooi rustig mee. In de buitenbak stel ik 
meestal een paar in-uitjes op en lage 
sprongetjes, als ze dat snappen dan neem 
ik ze na een tijdje mee naar de springtuin. 
Daar heb ik, als het weer het toe laat, 
altijd een parcoursje staan en daar leren 
de jonge paarden veel van. Als ze in de 
springtuin braaf rondspringen, zijn ze ook 
klaar voor concours. Hier valt thuis al veel 
te zien, waardoor ze op concours niet 
meer zo snel voor verrassingen komen te 
staan. De paarden die we in training 
hebben voor de VION-Cup of andere 
jonge paardenwedstrijden nemen we 
bewust wel een paar keer mee naar 
concours of een oefenparcours, zodat ze 
al de nodige kilometers hebben gemaakt 
en daardoor beter kunnen presteren op 
een dergelijke belangrijke wedstrijd. Want 
een paard dat goed is voorbereid op 
datgene dat komen gaat, zal altijd beter 
presteren. En als het paard presteert naar 
zijn kunnen, is de klant ook tevreden. En 
daarmee is voor ons het cirkeltje weer 
rond”, besluit Edwin Agterhuis.

per week. Het verschilt ook een beetje per 
paard natuurlijk, de ene kan meer werk aan 
dan de ander. De jonge paarden krijgen 
allemaal wel een keer een dipje of spierpijn, 
dus die drie maanden training voorafgaand 
aan de IBOP vind ik zelf wel ideaal. Het kan 
wel korter, maar dat ligt er ook aan hoe de 
merrie hier wordt aangeleverd.” De jonge 
paarden komen het hele jaar door in de 
trainingsmolen en ’s zomers ook in de 
paddocks. “Het is belangrijk dat ze � t zijn 
en blijven, en toch ook genoeg rust krijgen. 
Ik probeer het altijd per paard te bekijken 
wat de juiste verhoudingen tussen werk en 
rust zijn.”

Vrijspringen
Bij de paarden die worden klaargemaakt 
voor de hengsten- of merriekeuringen 
bestaat de training voornamelijk uit longeer-
werk en diverse malen vrijspringen. Voor het 
longeren beschikt de stal over een longeer-
cirkel en het vrijspringen wordt gedaan in de 
binnen- en buitenbak. “Bij het vrijspringen 
gaat het er vooral om dat ze het lijntje 
kennen en dat ze met gemak en vertrouwen 
kunnen springen. Ook de IBOP-merries laat 
ik een aantal keer weer vrijspringen, zodat 
ze de weg weten. Meestal stel ik dan het 
lijntje van de IBOP in de buitenbak op, met 
een extra in-uitje ervoor. En ook oefen ik een 
paar keer in de binnenbak. Het vrijspringen 
is ook iets dat de paarden snel leren, en 
daarbij krijgen ze altijd de tijd om alles te 
snappen. In tegenstelling tot sommige ande-
ren ga ik eigenlijk nooit met de merries van 

met merries naar de IBOP ga waarvan ik 
echt denk dat ze kunnen slagen. Maar 
die beslissing ligt natuurlijk bij de eige-
naar.” De ruiter heeft al diverse IBOP-
toppers onder het zadel gehad, zoals de 
Numero Uno-dochter Willemijn (mv.
Nimmerdor), die daarna de NMK-titel bij 
de keur- en elitemerries behaalde en al 
diverse jaren bovenaan de fokwaarden-
index prijkt. “Dat is echt zo’n voorbeeld 
van een merrie waarover we nooit enige 
twijfel hebben gehad. Dat paard heeft 
altijd goed gesprongen en behaalde in 
de IBOP 91,5 punten waarmee ze 
volgens mij nog steeds het record op 
haar naam heeft staan. En nu bewijst ze 
haar kwaliteiten in de sport.” Afgelopen 
jaar reed Edwin de Uphill-dochter Curo-
nia van familie Van Norel in de IBOP, die 
met overtuiging de CK-titel van Gelder-
land had bemachtigd. Zij slaagde met 88 
punten. “Ik stel net zo graag dressuur- 
als springpaarden voor, het gaat er bij 
beide toch om dat ze hun natuurlijke 
aanleg laten zien en op eigen benen in 
balans kunnen lopen en presteren.”
Gemiddeld krijgt Agterhuis de merries zo’n 
drie maanden voor de IBOP op stal, bij het 
klaarmaken voor de keuringen volstaat een 
periode van twee maanden. “Als de merries 
in het zomerseizoen naar de keuringen zijn 
geweest, kennen ze vaak al wat meer dan 
de paarden die zo rechtstreeks uit het land 
komen. Ik begin altijd met longeerwerk en 
bouw dat in die drie maanden op naar zo’n 
vier tot vijf keer rijden en éénmaal longeren 

De mogelijkheden
Kort gezegd doet Edwin Agterhuis alles vanaf 
zadelmak maken tot en met het uitbrengen 
op ZZ-niveau. Het africhten en uitbrengen 
van wedstrijdpaarden, het keuringsklaar 
maken van merries en hengsten en het 
klaarmaken voor de IBOP, EPTM, VSN en 
verrichtingsonderzoeken behoren ook tot de 
belangrijkste bedrijfsactiviteiten.

Op trainingsstal Gelderkamp worden ieder jaar een aantal veulens gefokt. De jonge paarden staan op het bedrijf 
in de opfok om vervolgens te worden opgeleid voor de sport.
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